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༡། �ེ་བའི་འོག་R་0ིན་?འི་z་?་འ`ིལ་ཞིང་�ོག་པT་ཡWད་kམ་
པ། 

༢། ན་sག་`ག་པོ་gང་Dབ་ངང་བ0ན་�ག་མེད་པར་གཏོང་བ།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

ཁོང་0ིན་རིགས་གང་ཡང་རང་གནས་=་གསོད་དགོས་པ་

དང་0ིན་རT་bUར་ད|ང་དགོས་པ་དང་། དེ་Kེང་dང་0ིན་
iར་མ་ལས་བ<ེད་པའི་0ིན་�ང་ལ་0ིན་!ན་དང་;ན་D་

�ི་ལ་�མ་པའི་dང་གི་གཉེན་པོ་གཏོང་དགོས།



ག=མ་པ། མིག་0ིན་གསོ་བ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

མིག་0ིན་Vི་[་ནི་dང་མJིས་བད་ཀན་Jག་བཅས་ལ་yོང་Fེད་8ི་@ེན་ནི་ཟས་]ོད་

གཉིས་དམན་;ག་ལོག་པར་Bར་བ་དང་། nད་པར་D་Jག་མJིས་<ེད་པའི་ཟས་Eོམ་
ཤ་Aལ་བ་དང་། �ོག་བཙOང་གི་རིགས། ཆང་^ར་སོགས་དང་]ོད་ལམ་�ོ་?ར་D་

དཀའ་]ད་ཆེན་པོ།Fས་པ་སོགས་8ིས་<ེད་པར་Fེད།

མིག་དམར་མཆིལ་མ་མང་ངམ་དེ་ལས་gོག། ཚ་གཡའ་�བ་ཚག་M་མ་
ཡོད་kམ་དང་། sག་འ�ག་འ�མ་Pན་འ|ང་ལ་ལིང་ཏོག་མོད།

མིག་0ིན་ཞེས་པ་ནི་མིག་ནང་D་0ིན་?་[་བ་=བ་འདོད་8ི་7མ་པས་མིག་འSར་འདོོད་པའི་གཡའ་བ་དང་
འ�མ་Pན་འ|ར་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

མིག་ནང་D་ན་sག་འ�ག་གིས་འ|ང་ཞིང་འ�མ་པ་Pན་?་མདོག་
དཀར་པོམཅན་ཐོན་པ་ལ་0ིན་?་[་བའི་7མ་པ་འSར་འདོད་Fེད་པ་
བཅས་འ|ང་།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

མིག་གི་0ིན་ཡིན་ཤས་ཆེར་Jག་ལས་Bར།

{ར་{ར་བQ་ག=མ། {ར་�ང་bག་�ོར། �ང་
Jག་བQ་གཉིས། <ེར་ཁཎ། �T་�}་རབ་འཇོམས། 

གསེར་མདོག་བQ་གཅིག དགའ་བ་བQ་zག �ང་�་
ནི་ལ། �ར་�། 



བཞི་པ། སT་0Uན་Vི་ནད་གསོ་བ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

ཁ་ཟས་དཀར་མངར་རིགས་བKེན་`གས་པ་དང་།  
mན་རིང་སོ་གཙང་སེལ་སོགས་Dས་=་མ་Fེད་པ། 

ཟས་རT་སW་གསེང་D་9ས་པ། 
སོ་Mལ་བ�ིགས་པT་མ}ད་པ།

ཚ་Mང་གང་ཡང་སོར་རེག་ཐབས་མེད་པར་ན་sག་གཏོང་བ། 
ན་sག་gང་Dབ་Fེད་པ། sག་ལངས་པ་དང་;ང་;ང་D་གཟེར་བ། སTའU་མདོག་
ནག་པ། སོ་བཅད་པ་�་?ར་Nང་བ། 7ག་དང་Jག་གི་ཚOགས་འཛག་པར་Bར་བ།

སT་0Uན་ཞེས་པ་ནི་མJིས་0ིན་ཤ་�་ཁབ་-ེ་འ`་བ་དེ་ཉིད་ཟས་]ོད་དམན་;ག་ལོག་པའི་དབང་གིས་འcགས་ཏེ་
Jོ་བར་འBར་ཞིང་སོ་ལ་sག་གཟེར་`ག་R་gང་བ་དང་མ�ག་R་སོ་ད?ས་Aལ་བར་Fེད་པའི་ནད་ཅིག་གོ



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

ནད་འདི་|ང་བས་ཟས་Eོམ་སོགས་ཚ་Mང་གང་ཡང་རེག་ཐབས་མེད་
པར་ན་sག་འ|ང་བ་དང་;ག་པ་D་དཀར་མངར་རིགས་8ིས་y་ལ་
མ�ག་R་སོ་�ང་Aལ་བར་འBར་རོ།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

ཁོང་0ིན་D་0ིན་!ན་]ི་དང་nད་པར་D་སT་0Uན་ལ་

མ�ར་དགང་དང་Dགས་Fེད་པ་དང་། མ�ག་R་བཅོས་
ཐབས་ཟད་ན་ཆ་Fད་8ིས་སོ་ད|ང་དགོས་པ་ཡིན། 

ནག་འjར་ག=མ་ཐང་། འཆི་མེད་0ིན་སེལ། 
�T་�}་རབ་འཇོམས། Fི་རང་བDན་པ། 
F་�ང་�་པ། སོ་�མ་ནDན་པ།

རིད་ཅིང་ཉམ་hང་�ན་པོ་དང་། dང་ནད་8ིས་ཉེན་སT་མU་ད|ང་། ཡ་སོ་ད|ང་བར་མི་F་Kེ། དེ་ནི་v་གཉན་མང་པT་<}ད།



�་པ། པགས་0ིན་གསོ་བ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

[་ནི་9ས་ལ་གནས་པའི་;ན་<ེས་8ི་0ིན་?་དང་h་སེར་ལ་@ེན་ཁ་ཟས་
དཀར་མངར་^ར་Vི་རིགས་བKེན་`གས་ཏེ་འཕེལ་བའམ་ཟས་]ོད་དམན་;ག་

ལོག་པས་འD་བ་འcགས་ཏེ་<ེས་པ་ཡིན།

ཡན་ལག་སོགས་8ི་པགས་པའི་Kེང་D་ཐོར་བ་ལེབ་ཅན་དོན་
ནས་ཟ་ ག་ལངས་པ། པགས་མདོག་tོ་ལ་�བ་པ། Eབས་འགར་
9ས་ཁམས་rོས་ཤིང་�ངས་པ། �་དང་!ིན་མ་?ད་པ། hར་

¡གས་པ་དང་9ས་འnགས་ཆེ་བ་སོགས་འ|ང་།

པགས་0ིན་ཅེས་པ་ནི་9ས་ལ་;ན་<ེས་=་གནས་པའི་ས0ིན་?་དང་h་སེར་འཕེལ་འcགས་=་Bར་བ་ལས་
|ང་བའི་པགས་ནད་8ི་མིང་ཡིན།



བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

པགས་0ིན་འདི་ལ་0ིན་!ན་]ི་དང་nད་པར་h་
སེར་Eེམ་པར་Fེད་པ་དང་ཞོར་D་གཉན་ཚད་

གཅོག་པའི་!ན་བསསཉཏེན་དགོས།

�ོས་དཀར་བQ་པ། �ོས་�ང་བཅོ་�། སེང་gེང་
ཉེར་�། ¢་བDད་བཅོ་བIད། ད£ལ་རིན་བཅོ་
བIད། ད£ལ་h་བཅོ་བIད། �ང་-ི་བQ་གཉིས། 

e་ཟི་དམར་པོ། �ང་�་ནི་ལ།



zག་པ། གཞང་0ིན་ནད་གསོ་བ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

[་@ེན་ནི་?་རམ་དང་འོ་མ། ཤ་དང་ལན་¤་འxས་ཆན་སོགས་
མངར་^ར་gན་པའི་བཟའ་བRང་བKེན་`གས་ཏེ་0ིན་ནད་བ<ེད་པ་དང་། ;ག་པར་
D་ཟས་Eོམ་བཙOག་པ་དང་། ཙu་¥་ཀ་དང་ཆང་^ར་སོགས་7T་ཞUང་ཚ་བའི་ཟས་དང་]ོད་

ལམ་`ག་པོ་7མས་8ིས་<ེད་པར་Fེད།

བཤང་བ་0ི་¦གས་གཞང་གཟེར་ཞིང་ཁོལ། མི་བཟོད་འ ག་ཚ)་
Jག་དང་h་སེར་འཛག བ-ེ་ཞིང་ཟ་བས་བཟོད་པའི་�གས་མི་§ེད། 
གཞང་ཁ་�ངས་དང་འ ག་ཚ)་0ིན་Vི་འ?། �་ཙམ་ཡང་ཡང་འ|ང་

ཡང་ཟད་མི་ཤེས། _ོད་ས་མི་ནོན་གཞང་0ིན་ཡིན་པར་ངེས།

མJིས་0ིན་ཤ་�་འམ་ཁབ་-ེ་འ`་བ་དེ་ལོང་D་འཕེལ་ནས་གཞང་ཁར་ན་sག་དང་ཟ་འ ག་འོང་བའི་ནད།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

གཞང་ཁ་ཟ་འ ག་gང་ཞིང་བཟོད་�གས་མེད་པ་དང་། ཤ་བའི་�་
དང་འ`་བའི་0ིན་?་ཐོན་མི་ཚར་བ་དང་། 0ོད་8ི་Dས་=་;ག་པར་
གཡའ་བ་འ|ང་ངོ།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

nད་པར་གཞང་0ིན་Vི་ནད་གཞི་ལ་
རང་གནས་=་0ིན་Vི་Mོང་nེར་
བཤིག་དགོས་པ་དང་0ིན་རT་bUར་
ད|ང་Kེ་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན།



བDན་པ། མཚན་མའི་0ིན་ནད་གསོ་བ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

གཙང་lར་དོ་Nང་མ་Fེད་པ་དང་། ཆགས་པ་གང་|ང་D་]ད་པ། མ�བ་མོ་དང་ཤིང་
?ས་མཚན་མ་ གས་པ། ཟས་དང་]ོད་ལམ་དམན་;ག་ལོག་པ་བཅས་8སི་yོང་།

མངལ་Vི་0ིན་?་ལངས་པས་ཚ་བའི་ནད། མཚང་ར་མཚན་མ་གཡའ་འཁོལ་
¨་མ་Iས། སེམས་འbོ་གཉིད་མེད་འMོ་འདོད་<ེས་པ་འདོོད། ཤ་Eམ་མོ་མཚན་
`ི་མ་ཤིན་R་མནམ། Jོས་པ་དེ་Dས་<ེས་པ་མ་འPད་པས། མ�བ་མT་ཤUང་?ས་
 གས་པས་0ིན་Jོས་ཏེ། མངལ་ཁ་�ངས་ཤིང་h་སེར་འཛག་པ་དང་། ཤིན་R་

0་ཞིང་ན་ལ་མཚན་མ་rོ།

མཚན་མའི་0ིན་ཞེས་པ་ནི་?ད་མེད་8ི་མངལ་ན་གནས་པའི་0ིན་?་མ་A་ཙ)་དང་ཨ་སT་ལU་ཀ་གཉིས་ཟས་དང་
]ོད་ལམ་དམན་;ག་ལོག་པ་ལས་བ<ེད་དེ་|ང་བའི་0ིན་?་ལངས་Jོས་8ི་ནད་ཡིན།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

མཚན་0ིན་ལངས་པ་ནི་<ེས་པ་དང་འPད་འདོད་ལ་9ས་ཤ་Eམ་

ཞིང་མོ་མཚན་ལ་`ི་མནམ་པ་དང་། Jོས་པ་ནི་མངལ་�ངས་ཤིང་ཤིན་

0་ལ་མཚན་མ་rོ་བའོ།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

མཚན་མའི་0ིན་ལ་ཟས་Eོམ་

དཀར་མངར་Vི་རིགས་དང་Mང་བའི་རིགས། �ེན་
པའི་རིགས་བཅས་�ང་དགོས་པ་དང་། ]ོད་ལམ་ཉལ་པོ་
གང་འཚམ་Fེད་པ་དང་། !ན་ནི་0ིན་འཇོམས་པའི་

རིགས་བKེན་དགོས།

<ེར་�ན་བIད་པ། གཉེན་པོ་བཅོ་བIད། 
ཨ་�ང་། 

སར་�ང་། པད་རག བསམ་�ང་། བསམ་བIད།



བIད་པ། ཡ་མ་དཀར་པོ་བཅོས་པ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

ཡ་མ་དཀར་ནག་གང་ཡང་]ིའི་[་@ེན་ནི་ཉེས་ག=མ་Jག་དང་h་སེར་0ིན་7མས་

ལས་|ང་བ་ཡིན་ལ་@ེན་ནི་Dས་གདོན་ཟས་]ོད་]ི་དང་། ª་ངན་|ར་ཆགས་སོགས་
8ིས་བ<ེད་པ་དང་། གཉན་Vི་འJི་ཤས་8ང་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།

�ོག་�ར་གཟེར་འ�ག་Fེད་པ་དང་། nད་པར་D་མDན་Iབ་ན་ཞིང་མིག་རབ་རིབ་Fེད་
པ། མགT་བW་འཐོམས་ཞིང་`ོད་Dགས་8ིས་ཕན་kམ་པ། མགT་བW་ད«ིས་པས་བདེ་kམ་Fེད་
པ། ལ་ལ་མགT་བT་b}ད་ན་བ། �ེ་�བ་ཅིང་�་དང་བ་�་gང་བ། 7་བ་¬ར་བསོགས་འ|ང་། 

མགོ་-་འ�ག་པ། ཁ་h་དང་མིག་h། N་h་ཤིན་R་མང་བ་བཅས་འ|ང་།

ཡ་མ་ཞེས་པ་ནི་ཞང་¡ང་གི་Eད་D་0ིན་?འི་མིང་Kེ་མགོར་གནས་8ི་ནད་0ིན་འcགས་པའི་Eབས་ལ་�ར་བའི་མིང་

འདོགས་9གས་ཤིག་ཏེ། འདིར་དེས་བ<ེད་པའི་ནད་8ི་ངT་བW་Mང་ལ་ནད་Kོབས་hང་བའི་མགT་0Uན་ལ་ཡ་མ་དཀར་པT་K}། 
ནད་འདིའི་ངT་བT་དWན་ལ་བད་dང་གི་ཤས་ཆེ་བའོ།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

དཀར་གོང་མེ་ལ་བ0ེག་པའི་དམར་པT་ད}་ལ་ནད་པས་
མཆིལ་མ་བཏབ་ནས་བeག་པ་ལ་Mང་ནས་མདོག་དཀར་པT་ད}་

གར་Nང་ན་ཡ་མ་དཀར་པོར་ཤེས་པར་F།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

ཡ་མ་དཀར་པོ་འདི་ལ་ཐོག་མར་བད་dང་གི་མགོ་
གནོན་པ་དང་Mང་ཤས་ཆེ་བར་`ོད་Dགས་Fས་ཏེ་གསོ་
བར་F་དགོས་པ་དང་ཤིན་R་dང་eགས་gན་ན་མར་དང་

�ར་ལ་བཅོས་དགོས།

{ར་{མ་བQ་ག=མ། གསེར་མདོག་བQ་གཅིག 
�T་�}་རབ་འཇོམས། ཕན་པ་pན་gན། �ང་-ི་བQ་
གཉིས། {ར་�ང་bག་�ོར། ཡ་!ན་དབང་པོ་pན་

སེལ། |་དམར་ཉེར་�། �ང་�། 



ད{་པ། ཡ་མ་ནག་པོ་བཅོས་པ།

yོང་@ེན་བKན་པ།

ནད་eགས་བKན་པ།

ཚOགས་གསང་དང་0ིན་ཚང་ན་བ། nད་པར་D་མདའ་�ར་ར་པའི་གཟེར་འ�ག་`ག་པT་
འWང་བ། ཤ་མདོག་ནག་ལ་9ས་ཚ་བ། མགT་བTའU་�ག་�ང་ན་ཞིང་རེངས་བ། ཤེས་པ་�ི་ཞིང་
9ས་པོ་འདར་བ། དང་ག་མི་བདེ་ཞིང་9ས་sངས་ཟད་པ། བ�་-འི་[་བ་མVོགས་ལ་h་
མདོག་དམར་སེར་འ|ང་བ། ཚ་^ར་མེ་ཉི་Aལ་=ངས་སོགས་གནོད་kམ་འཆར་བ།

Jག་དང་མJིས་པའི་བ_ོང་®་gན་པའི་0ིན་ནད་sག་�་དང་ཚ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

ཡ་མ་དཀར་ནག་གང་ཡང་]ིའི་[་@ེན་ནི་ཉེས་ག=མ་Jག་དང་h་སེར་0ིན་

7མས་ལས་|ང་བ་ཡིན་ལ་@ེན་ནི་Dས་གདོན་ཟས་]ོད་]ི་དང་། ª་ངན་|ར་ཆགས་
སོགས་8ིས་བ<ེད་པ་དང་། གཉན་Vི་འJི་ཤས་8ང་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

དཀར་གོང་མེ་ལ་བ0ེག་པའི་དམར་པT་ད}་ལ་ནད་པས་མཆིལ་མ་
བཏབ་ནས་བeག་པ་ལ་Mང་ནས་མདོག་ནག་པོ་Nང་ན་ཡ་མ་ནག་
པོར་ཤེས་པར་F།

བཅོས་ཐབས་བKན་པ།བཅོས་jལ། གཉེན་པོ།

ཐོག་མར་Jག་མJིས་གཉིས་8ི་Kོབས་དxི་དགོས་པ་ཡིན། 
གཉན་དང་བ_ོང་ན་གཉན་ཁ་བཅོག་དགོས་པ་ཡིན།

�ང་-ི་བQ་གཉིས་Kེང་D་ཐང་Pོམ་དཀར་པོ་དང་། 
Fི་ཏང་ག་བNན་བEོལ་Mངས་ད?ལ་ལ་བཏང་། 
{ར་�ང་bག་�ོར་། ད£ལ་h་བཅོ་བIད། གསེར་

མདོག་བQ་གཅིག 



ཡ་མ་མགT་0Uན་ནམ་�ད་0ིན་Eོར།

ཡ་མ་དཀར་པོ།

ཡ་མ་ནག་པོ།

ངོས་འཛuན་jལ།

གཞན་ཡང་h་�ག་ལ་སོགས་Mང་མོ་ཕན། 
ཉིན་དགོང་Dས་ན་Jག་མJིས་ཚ་བར་འདོོད།

མིང་། [།

བད་dང་།
Mང་མོས་-ེད་ཅིང་`ོད་Dགས་བདེ་kམ་Fེད། 
དགོང་དང་ཐོ་རངས་gང་ན་dང་D་འདོད།

Jག་མJིས།



ཞར་|ང་D་0ིན་Vི་
ནད་རིགས་འགའ་

བKན་པ།



0ིན་�ན།

0ིན་�ན་Vི་གནས་བKན་པ།

མཚན་ཉིད་བKན་པ།

0ིན་�ན་ཕT་ལWང་གཉིས་8ི་ནང་D་འ|ང་།

ཕT་ལWང་ནང་D་0ིན་?་z་?ར་འ`ིལ།

ནད་eགས་བKན་པ། 0ིན་�ན་འ`ིལ་Dས་sག་ཆེ་¡་Dས་བདེ།



མི་ནོར་བའི་eགས་བKན་པ།

0ིན་�ང་ཕT་ལWང་གཉིས་=་0ིན་འ`ིལ་ལ། ཕT་ལWང་0ིན་�ང་དཀར་
མངར་Mང་�ེས་ན། z་?ར་འ`ིལ་ལམ་ཚ་ལ་འ?གས་kམ་Fེད། 

gང་Dབ་ཆེ་ལ་ལངས་Dས་0ན་�གས་མེད།

བཅོས་
ཐབས་
བKན་པ།

0ིན་Vི་�ང་ཐབས།

༡། གཉན་�ང་ཕོ་བ་Mིས་ད¯གས་པ་�ར་གཟེར། 
༢། 0ིན་�ང་ཕོ་བ་;ོད་འFར་Fེད་ནས་ན། 
༣། °ག་པོ་�ང་ཐབས་rོས་ནས་�ལ་h་འཇིལ་ཞིང་ན།

འཆིན་མེད་0ིན་སེལ། ཕན་པ་pན་gན། A་�ང་།

གm་རིལ་བQ་ག=མ། གm་�ང་། A་e་zག་པ། A་e་བQ་ག=མ། 
®་ཤེལ་སོ་བDན། °ག་པTའU་sག་གཅོག་ཆེན་མོ།

གཉན་0ིན་ 
�ང་ཐབས།

°ག་པོ་ 
�ང་ཐབས



དེང་,ས་ཚན་རིག་དང་མDན་
པའི་$ིན་Eི་ནད་གཞི་འགའ་ངG་
HIད་དང་Jན་བཅོས་K་Lལ།



Jག་0ིན་�ང་མེད་±མ་ལ་དམར་བ་Kེ། 
Jག་ལ་གནས་ཤིང་-་ནང་pན་R་[ག 
གཉན་ནད་pན་Vི་[་དང་མཛ)་ནད་Fེད།



ངེས་ཚuག་ནི་0ིན་?་Jོས་པའི་Dག་གིས་9ས་

sངས་`ི་མ་བཅས་མ་Aང་བ་Fེད་ཅིང་། 
འPལ་D་0ོག་འPོག་པའི་གDག་པ་ཅན་Vི་

ནད་ཉེན་ཆེ་བའི་མིང་ངོ་།

ངT་བT་ནU་9ས་ལ་གནས་པའི་;ན་<ེས་8ི་0ིན་?་

དང་། ནད་བདག་གིས་<ེད་པའི་པར་པ་ཏ་ཞེས་
པའི་Dག་ཅན་Vི་0ིན་?་གཉིས་@ེན་Vིས་འPད་
ནས་9ས་sངས་`ི་མ་བཅས་ལ་འབབ་པའི་Dག་

རིམས་ལ་ཟེར་ཞིང་། 

གཉན་ནད། གཉན་རིམས།

གཉན་ནད་8ི་ངT་བW། གཉན་ནད་8ི་ངེས་ཚuག



ཏོག་དFིབས་གཉན་རིམས།གཉན་ནད་རེག་Dག

གཉན་ནད། གཉན་རིམས།



གཉན་རིམས་8ི་[།

མི་Nམས་འདོད་པའི་དབང་གིས་ལོག་པར་Oད། 
གཞན་ཡང་,ས་བཞིའི་འQང་བ་དམན་=ག་ལོག 
*ག་Rལ་*ི་,གས་;ོ་འཇིགས་T་ངན་འདོོད། 
ཁ་ཟས་མ་Wོམས་པ་ཡིས་རིམས་X་འYར།



པ4་ཏ་དེ་$ིན་Eི་གZགས་[ལ་པ།

\ངས་པའི་མགོ་དKིབས་ཁ་ཆེ་^ལ་_་/འི།

མ`ག་རིང་a་b་_ར་,་ཡན་ལག་མང་།

:ང་གཤོག་cན་པས་dོགས་eན་f་བ་gེ།

བར་hང་ཁམས་མས་བ་i་jོར་འ`ག།

གསG་རkག་གlང་ནས་གཉན་$ིན་Eི་གZགས་འCེལ་བmོད།



དེ་བnན་oས་ནང་གནས་པའི་$ིན་/་ནི།

;ག་$ིན་pང་མེད་qམ་ལ་དམར་བ་gེ།

;ག་ལ་གནས་ཞིང་\་ནང་eན་r་f།

གཉན་ནད་eན་Eི་f་དང་མཛt་ནད་Kེད། 

uད་ཅིག་ཙམ་ལ་མགོ་pང་8བ་f་wས།

དེ་ལ་xེན་ནི་:ང་མ;ིས་བད་ཀན་འ,ས།


>ེད་Kེད་zལ་,ས་ཟས་Oོད་གདོན་xེན་Eིས།

$ིན་འ{གས་oས་Zངས་བཟས་པས་གཉན་ནད་འQང་།

གཉན་ནད་|ི་ངG་བG་ང}ས་ཚ~ག



ཤིན་r་$ོག་ལ་གཟན་dིར་གཉན་ཞེས་K།

ས་�་མེ་:ང་བཞི་ཡི་a་ལ་ཞོན།


eན་|ང་ངG་བI་ཚ་བ་ལས་མ་འདས།

ཚ་བ་རིམས་དང་གཉན་ནད་Nམ་པ་གXམ།

རིམ་པར་dི་མ་gོབས་ཆེ་མD་wས་�ར།


�ར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ལའང་Nམ་པ་གXམ།

ཤིན་r་�ར་དང་རབ་�ར་�ར་བ་འོ།


གཉན་ཚད་:ང་གXམ་འཐབ་འ{གས་རང་བཞིན་gེ།

*ག་པGའk་གཉན་རིམས་,ས་X་བཅོས་པར་རིག



མཆིན་ནད་Dག་ཐབས། 
གཉན་ནད་རེག་Dག 

ཏོག་དFིབས་གཉན་རིམས། 
Herpes 

ཕT་0Uན་ H.Pylori 
�ོ་གཅོང་ཟད་Fེད།

0ིན།

P་0ིན། Bacteria གཉན་0ིན། Virus



®་ཤེལ་སོ་བDན། A་e་བQ་ག=མ། A་e་zག་པ། A་�ང་། གm་
རིལ་བQ་ག=མ། ²བ་ཐོབ་རིལ་དཀར། ཅོང་ཞི་ཉེར་གཅིག �ང་�། 
གm་�ང་། རིན་ཆེན་བཙO་བ¯་®་ཤེལ། ཞི་Fེད་zག་པ་�ང་�།

ཕT་0Uན་°ག་པའི་ནད།

0ིན།

ཕོ་བ།འ�ག་གནས།

གཉེན་པོ།

P་0ིན། Helicobacter pylori



ཟངས་ཐེལ་ཉེར་�། གཙ³་བT་ཉ}ར་�། Q་གང་ཉེར་�། ག་Dར་ཉེར་�། 
�ང་-་ིབQ་གཉིས། �ང་Iན་བཅོ་�། 

�ོ་གཅོང་ཟད་Fེད།

0ིན།

�ོ་བ།འ�ག་གནས།

གཉེན་པོ།

P་0ིན། Mycobacterium tuberculosis



གསེར་མདོག་བQ་གཅིག གསེར་མདོག་�་པ། ®་ཤེལ་བDད་-ི་མ། 
{ར་{མ་བQ་ག=མ། ས་གས་ད{་པ། bོགས་8ི་-་ེམོ། 7མ་Iལ་
གསེར་མདོག 0ིན་འཇོམས་ཆེན་མོ། ®་འོད་མཆིན་བQད་ཆེན་མོ། 

མཆིན་ནད་Dག་ཐབས།

0ིན།

མཆིན་པ།འ�ག་གནས།

གཉེན་པོ།

གཉན་0ིན། Hepatitis B virus



དགའ་བ་བQ་zག བསམ་�ང་། བསམ་བIད། མང་�ོར། Mང་�ོར། 

གཉན་ནད་རེག་Dག

0ིན།

མཚན་མའམ་གསང་གནས།འ�ག་གནས།

གཉེན་པོ།

གཉན་0ིན། HIVS



e་ཟི་དམར་པོ། �ང་-ི་བQ་གཉིས། ®་ཤེལ་སོ་བDན། ®་ཤེལ་བDད་
-ི་མ། གཙ³་བT་ཉ}ར་�། གཙO་�ང་། �ང་Iན་བཅོ་�། �ང་�ང་། གཙO་
བIད་གm་རལ། འ ལ་ཐང་། གཉན་ཐང་བཅོ་�། ནོར་?་བDན་ཐང་། 
མ་¨་བཞི་ཐང་། མང་�ོར། Mང་�ོར། ར´་བསམ་འཕེལ། �ང་�ོ། 

�ང་Jག ²བ་ཐོབ་རིལ་དཀར།

ཏོག་དFིབས་གཉན་རིམས།

0ིན།

�ོ་བ། Mེ་བ།འ�ག་གནས།

གཉེན་པོ།

གཉན་0ིན། Coronavirus 



$ིན་རགིས་ཕེལ་ཆེར་ལ་,ད་པ་དང་ད�ད་�་ན་;ོས་ནས་བཅསོ་X་མེད་པར་འCོ་བས་གཟབ་དགོས།

གཏར་གས་ནད་f་dིར་འKིན་ཡང་། $ིན་/་;ག་ལ་གནས་པའི་dིར། 
oས་|ི་;ག་eན་མ་�ོགས་བར། ཇི་ཙམ་གཏར་ཡང་ཕན་མི་འYར། 
མེ་བཙས་ནད་|ི་jོ་འགེགས་|ང་། $ིན་/་oས་eན་8བ་པའི་dིར། 
oས་|ི་gོད་Jད་Kེ་�ག་eན། ཇི་ཙམ་བ$ེག་|ང་ཕན་མི་འYར། 
དེ་dིར་ཁོང་Jན་ཟབ་མG་ཡkས། $ིན་/་འ,ལ་བ་མན་ངག་ཡིན།



Dགས་

mེ་

ཆེ།


